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1. Indledning 

EU’s landbrugspolitik består primært af en række markedsordninger, der navnlig tidligere 
bidrog til at opretholde forholdsvis høje og relativt stabile priser på en række vigtige land-
brugsprodukter. For mælk og sukkerroer samt kartofler til melproduktion er markedsord-
ningerne suppleret med kvoteordninger, der lægger loft over produktionen eller bidrager til 
at begrænse denne. Siden begyndelsen af 1990’erne er landbrugspolitikken med MacSharry-
reformen og Agenda 2000 blevet omlagt fra mindre prisstøtte til mere direkte tilskud i form 
af hektarstøtte og husdyrpræmier.    
 
I forbindelse med midtvejsevalueringen af Agenda 2000 har Kommissionen fremsat forslag 
om endnu en reform af den fælles landbrugspolitik. Dette forslag består bl.a. af yderligere 
omlægninger fra prisstøtte til direkte støtte kombineret med afkobling af den direkte støtte 
fra produktionen.  
 
Nærværende notat fokuserer på Midtvejsreformens indflydelse på økonomien i landbrugets  
produktionsgrene samt følgerne heraf for landbrugets produktion og arealanvendelse. Re-
formens indkomstmæssige konsekvenser, der udover produktionsøkonomien også afhænger 
af størrelsen af den afkoblede støtte, behandles derimod ikke.  
 
I afsnit 2 omtales EU’s landbrugspolitik frem til 1990’ernes begyndelse samt de væsentlig-
ste ændringer, der er sket heri siden da. Desuden omtales betydningen af den hidtidige land-
brugspolitik for dansk landbrug. I afsnit 3 redegøres for hovedtrækkene i Midtvejsreformen, 
og i afsnit 4 diskuteres, om den nye støtte i virkeligheden er afkoblet.  
 
I afsnit 5 redegøres for reformens indflydelse på økonomien i de enkelte produktionsgrene, 
hvorefter der på grundlag heraf foretages kvalitative vurderinger af konsekvenserne for pro-
duktionen og arealanvendelsen i dansk landbrug.  
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2. Den hidtidige landbrugspolitik i EU 

Pris- og markedspolitikken, der er den væsentligste del af EU’s landbrugspolitik, består for-
trinsvis af en række markedsordninger, der især frem til begyndelsen af 1990’erne bidrog til 
at opretholde forholdsvis høje og relativt stabile priser på en række betydningsfulde land-
brugsprodukter. Prisniveauet opretholdes ved hjælp af variable importafgifter, variabel eks-
portstøtte (restitutioner) og støtteopkøb (intervention).   
  
 
MacSharry-reformen 

Med MacSharry-reformen fra 1992 påbegyndtes en omlægning af landbrugspolitikken fra 
gradvis mindre prisstøtte til mere direkte støtte. Reformen vedrørte navnlig de såkaldte re-
formafgrøder (korn, proteinafgrøder og oliefrø) samt oksekød. Som kompensation fik land-
bruget direkte støtte i form af hektarpræmier til de nævnte afgrøder og husdyrpræmier til 
kvæg og får.  
 
MacSharry-reformen omfattede endvidere en braklægningsordning, idet hektarstøtten var - 
og fortsat er - betinget af, at den enkelte bedrift braklægger, eller rettere udtager, et areal, 
hvis størrelse afhænger af bedriftens samlede areal med reformafgrøder tillagt det udtagne 
areal. Til det udtagne areal, der skal braklægges eller dyrkes med non-food afgrøder, ydes 
ligeledes hektarstøtte. Dog er bedrifter, der ansøger om hektarstøtte til 17,62 ha eller herun-
der, fritaget for krav om braklægning. Siden 1999 har kravet om udtagning ligget på 10 pct. 
af bedriftens areal med reformafgrøder med tillæg af det udtagne areal.  
 
MacSharry-reformen medførte stort set ingen ændringer i markedsordningen for sukker. Det 
samme gjaldt markedsordningen for mælk, der var blev suppleret med en kvoteordning i 
1984. 
 
MacSharry-reformen kan betragtes som en tilpasning af EU’s landbrugspolitik til den efter-
følgende GATT-aftale fra december 1993. Sænkningen af de interne priser for reformafgrø-
der og oksekød formindskede således behovet for importafgifter og eksportstøtte, som EU 
forpligtede sig til at reducere ifølge GATT-aftalen. Kompensation i form af areal- og hus-
dyrpræmier er derimod ikke underlagt begrænsninger i GATT-aftalen. 
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Agenda 2000 

Med Agenda 2000, der blev vedtaget i 1999, og som efter planen skulle gennemføres i årene 
2000-2008, fortsattes omlægningen af landbrugspolitikken fra prisstøtte til direkte støtte. I 
modsætning til MacSharry-reformen omfatter Agenda 2000 også mælk. 
 
Som følge af de allerede vedtagne omlægninger fra prisstøtte til direkte støtte kommer pri-
serne på en række landbrugsprodukter i EU efterhånden ned på verdensmarkedsniveau. Især 
for sukker, men også for oksekød og mælk er der dog et stykke vej endnu. Til gengæld vil 
landbruget efter de to reformers implementering modtage ganske store beløb i direkte støtte 
hovedsagelig i form af hektar- og husdyrpræmier.  
 
 
Effekten af EU’s hidtidige landbrugspolitik  

Med de høje produktpriser og den direkte støtte medvirker den fælles landbrugspolitik til at 
opretholde en produktion af landbrugsprodukter såvel i Danmark som i de øvrige EU-lande, 
der ikke ville have været konkurrencedygtig på markedsvilkår. Støtten har – med andre ord 
– en produktionsforvridende effekt med såkaldte dødvægtstab til følge. 
 
Antag eksempelvis, at støtten til en given afgrøde beløber sig til 2.500 kr. pr. ha, samt at 
jordrenten inklusive støtte fra det pågældende areal udgør 1.500 kr. pr. ha mod 
-1.000 kr. eksklusive støtte. Som følge af støtten på de 2.500 kr. pr. ha opnås der således en 
jordrente på 1.500 kr. pr. ha, mens de resterende 1.000 kr. går til at dække det tab – kaldet 
dødvægtstab – som den ikke støttede produktionen ville indebære. Sådanne dødvægtstab fo-
rekommer navnlig i produktionsgrene, der modtager store tilskud, og som ikke er konkur-
rencedygtige på markedsvilkår.    
 
Der er navnlig tale om en betydelig samlet støtte til kartofler til melproduktion, til sukkerro-
er, kvæg og mælk, noget mindre til reformafgrøder, mens støtten til de såkaldte kornproduk-
ter (svin, æg og fjerkræ) er endnu mindre. 
 
For mælk og sukkerroer samt kartofler til melproduktion er markedsordningerne som nævnt 
suppleret med kvoteordninger, der lægger loft over produktionen eller bidrager til at be-
grænse denne. Hermed formindskes den produktionsforvridende effekt.  
 
De høje produktpriser og den direkte støtte medfører endvidere, at nogle mindre produktive 
arealer fortsat anvendes til dyrkning af landbrugsafgrøder, mens braklægningsordningen 
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medvirker til, at andre mindre produktive arealer har bevaret en vis tilknytning til land-
brugssektoren og eksempelvis ikke er tilplantet med skov. 
 
Udviklingen i landbrugets bedriftsstruktur hen imod færre og større bedrifter og husdyrbe-
sætninger er først og fremmest drevet af størrelsesøkonomiske fordele i produktionen – for-
dele der især er skabt af teknologiske fremskridt og stigende reale arbejdslønninger. Udvik-
lingen i bedriftsstrukturen skyldes således ikke EU’s landbrugspolitik. Kvoteordningen for 
mælk, lægger tværtimod en dæmper på udviklingen hen imod større malkekvægbesætnin-
ger. Dette gjaldt navnlig i de første år, indtil kvoterne blev gjort mere omsættelige. Tilsva-
rende hæmmer sukkerkvoten udviklingen i retning af større gennemsnitlige arealer og færre 
bedrifter med sukkerroer, idet disse kvoter ikke er frit omsættelige. 
 
EU’s landbrugspolitik medvirker desuden til at opretholde høje priser på landbrugsejen-
domme, idet støtten bl.a. afspejler sig i højere jordrenter og hermed i højere priser på land-
brugsjord. Endelig medvirker landbrugsstøtten til at formindske priserne på eksportmarke-
derne. Den del af støtten, der kommer udenlandske forbrugere til gode i form af lave føde-
varepriser, eller som medgår til at dække de tidligere omtalte dødvægtstab, kapitaliseres na-
turligvis ikke i priserne på landbrugsejendomme.   
 
 
Omlægningen fra prisstøtte til direkte støtte 

Omlægningen af EU’s landbrugspolitik fra gradvis mindre prisstøtte til mere direkte støtte, 
der har fundet sted siden begyndelsen af 1990’erne, har kun påvirket produktionen og be-
driftsstrukturen i begrænset omfang. Forklaringen er, at den samlede støtte er forblevet på et 
omtrent uændret niveau, samtidig med at den direkte støtte i form af hektar- og husdyrpræ-
mier har vist sig at have næsten samme virkning som prisstøtten. Erfaringerne tyder således 
på, at sammensætningen af faktorforbruget inden for de pågældende produktionsgrene er 
meget lidt følsom over for ændringer i produkt- og faktorpriserne. Det samme gælder derfor 
det optimale høstudbytte pr. ha for de pågældende afgrøder (korn, oliefrø og proteinafgrø-
der) og den optimale produktion pr. årsdyr. Den direkte støtte, der i stigende grad har afløst 
prisstøtten, er – med andre ord - koblet til produktionen i næsten samme omfang som pris-
støtten. Den hidtidige direkte støtte er derfor stort set ligeså produktionsforvridende som 
prisstøtten. 
 
Omlægningen af landbrugspolitikken har dog påvirket sammensætningen af planteprodukti-
onen og hermed arealanvendelsen. Som følge af introduktionen af braklægningsordningen i 
1993 faldt produktionen af reformafgrøder i forhold til de foregående år. Desuden er arealet 
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med bælgsæd og oliefrø faldet markant siden midten af 1990’erne, mens arealet med korn 
til gengæld har været svagt stigende. I 2001 udgjorde arealet med bælgsæd og oliefrø hen-
holdsvis 32.000 ha og 80.000 ha mod 120.000 ha og 165.000 ha i 1993 umiddelbart efter in-
troduktionen af braklægningsordningen, jf. Danmarks Statistik (a). Disse forskydninger 
mellem produktionen af de forskellige reformafgrøder skyldes primært nedsættelser af hek-
tarstøtten til raps og ærter.  
 
Endelig er arealet med majs og helsæd (til brug som grovfoder) udvidet markant på bekost-
ning af arealet med foderroer og græs siden begyndelsen af 1990’erne. I 2001 udgjorde are-
alet med majs og helsæd til opfodring henholdsvis 79.000 ha og 114.000 ha mod 20.000 ha 
og 64.000 ha i 1992 før introduktion af hektarstøtten. Væksten i produktionen af majs og 
helsæd skyldes bl.a., at disse afgrøder betragtes som reformafgrøder og derfor opnår hektar-
støtte. Majs er en forholdsvis ny afgrøde i dansk landbrug, og dens succes skyldes dog også 
fremkomst af nye sorter, der kan dyrkes i det forholdsvise kølige danske klima. Væksten i 
produktionen af majs skyldes således ikke udelukkende hektarstøtteordningen. 
  
 
3. Hovedtræk af Midtvejsreformen 

I forbindelse med midtvejsevalueringen af Agenda 2000 har Kommissionen som nævnt 
fremsat forslag til endnu en reform af landbrugspolitikken. Forslaget omfatter bl.a. en vide-
reførelse af Agenda 2000 i form af yderligere omlægninger fra prisstøtte til direkte tilskud. 
Desuden foreslås den direkte støtte koblet fra produktionen. Nærværende afsnit indeholder 
en kortfattet omtale af disse elementer i Midtvejsreformen.   
 
 
3.1. Yderligere omlægninger fra prisstøtte til direkte støtte 

Korn  

Interventionsprisen for korn foreslås reduceret med 5 pct. med virkning fra markedsåret 
2004/05, samtidig med at de månedlige tillæg afskaffes. Som delvis kompensation forhøjes 
det direkte arealtilskud med ca. 118 kr. pr. ha, jf. Landbrugsraadet (2003). 
 
 
Andre reformafgrøder 

Da korn er udgangspunkt for beregning af hektarstøtten til alle reformafgrøder, vil forhøjel-
sen af hektarstøtten til korn at afspejle sig i samme forhøjelse for de øvrige reformafgrøder 
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(oliefrø og proteinafgrøder). Desuden foreslås det hidtidige særlige tillæg til hektarstøtten 
for proteinafgrøder omdannet til en særlig koblet støtte på 414 kr. pr. ha. 
 
 
Brak og non-food afgrøder 

Kravet om braklægning foreslås bevaret som betingelse for direkte støtte. Alle bedrifter, der 
i markedsåret 2003/04 (høsten 2003) skal braklægge ifølge den gældende ordning, skal 
fremover braklægge et areal, som svarer til 10 pct. af det areal, der lå til grund for beregnin-
gen af braklægningen i markedsåret 2003/04. Som hovedregel skal arealet braklægges per-
manent, og det må ikke dyrkes med non-food afgrøder, således som det er tilladt under den 
gældende ordning. Endelig skal arealet forblive braklagt, hvis det overdrages til en anden 
bedrift. 
 
Bedrifter, der højest ansøger om afkoblet støtte til 20 ha, er ifølge forslaget undtaget fra 
krav om braklægning. Det samme gælder bedrifter, som er helt omlagt til økologisk produk-
tion.   
 
Til gengæld for afskaffelse af retten til at dyrke non-food afgrøder på de udtagne arealer fo-
reslås en særlig hektarstøtte til afgrøder bestemt til energiproduktion. Denne støtte skal iføl-
ge forslaget andrage 45 euro pr. ha, hvilket svarer til 335 kr. pr. ha. 
 
 
Kartofler til melproduktion 

Af den hidtidige såkaldte udligningsstøtte på 823 kr. pr. ton stivelse foreslås halvdelen af-
koblet, mens den resterende halvdel foreslås udbetalt som hidtil. 
 
 
Mælk 

Den allerede vedtagne reform (Agenda 2000) for mejeriprodukter foreslås ændret og i denne 
forbindelse rykket 1 år frem. Dette betyder, at reformen påbegyndes i markedsåret 2004/05. 
Interventionsprisen for smør foreslås nu nedsat med 7 pct. hvert markedsår fra 2004/05 til 
2008/09 svarende til 35 pct. i alt, mens interventionsprisen for skummetmælkspulver fore-
slås formindsket med 3,5 pct. hvert år svarende til 17,5 pct. i alt. 
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Endvidere foreslås kvotesystemet forlænget frem til 2014/15. Ifølge Agenda 2000 forøges 
kvoten med 0,5 pct. hvert af de tre markedsår 2005/06-2007/08, mens den ifølge det nye 
forslag forøges med yderligere 1 pct. både i 2007/08 og i 2008/09, svarende til 3,5 pct. i alt.  
 
Som delvis kompensation for prisfaldet på mælk foreslås en direkte støtte, der vokser til 
0,31 kr. pr. kg kvote i 2008/09 i takt med interventionsprisens nedsættelse.    
 
 
3.2. Den direkte støttes afkobling 

Ifølge Kommissionens forslag skal den direkte støtte i form af hektar- og husdyrpræmier 
mv. kobles fra produktionen.  
 
I forbindelse med fastsættelse af den afkoblede støtte til den enkelte landbrugsbedrift an-
vendes en række nøglebegreber – herunder reference-beløb, reference-areal, støtte-
kvalificeret areal og støtterettigheder.  
 
Reference-beløbet danner grundlag for fastsættelsen af den afkoblede støtte til den enkelte 
landbrugsbedrift. Beløbet opgøres som hovedregel ved at multiplicere det gennemsnitlige 
antal hektar, dyr eller tons, hvortil der i reference-årene (2000, 2001 og 2002) er ydet støtte, 
med den direkte støtte pr. enhed efter tillæg af de omtalte endnu ikke indførte forhøjelser. 
Når det gælder mælk, beregnes det beløb, der indgår i referencebeløbet, dog på grundlag af 
bedriftens kvote pr. 31. marts 2004.    
 
Bedriftens reference-areal består af det samlede areal med følgende afgrøder i reference-
årene: Reformafgrøder og brak, kartofler til melproduktion, frø til udsæd, græs til tørring 
samt foderafgrøder (herunder græs og foderroer) til brug i støttet husdyrproduktion, dvs. 
kvæg, får og geder. Reference-arealet omfatter derimod ikke sukkerroer, lægge- og 
spisekartofler, grønsager, jordbær samt frugt- og bærfrugtplantager. Reference-arealet 
omfatter heller ikke ikke-støttede grovfoderafgrøder, som anvendes til ikke-støttet 
husdyrhold. Et eksempel er græs til heste.    
 
Hver landbrugsbedrift vil som hovedregel modtage et antal støtterettigheder, der er lig med 
bedriftens reference-areal udtrykt i hektarer. Den pålydende værdi af hver støtterettighed fås 
ved at dividere bedriftens reference-beløb med dens reference-areal. Fremgangsmåden in-
debærer, at den pålydende værdi af én støtterettighed varierer fra bedrift til bedrift, afhæn-
gig af produktionens sammensætning samt af arealanvendelsen i reference-perioden.  
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For Danmarks vedkommende kommer det samlede antal støtterettigheder til at ligge på om-
kring 2.500.000 stk. svarende til det samlede referenceareal – udtrykt i hektarer.  
 
En bedrifts støtte-kvalificerede areal består af det samlede dyrkede areal inklusive brak, men 
eksklusive permanente beplantninger (frugt- og bærfrugtplantager). I referenceperioden ud-
gjorde det samlede støtte-kvalificerede areal ca. 2.625.000 ha - omkring 125.000 ha mere 
end referencearealet og hermed ligeledes ca. 125.000 mere end det samlede antal støtteret-
tigheder.   
 
Ifølge reformforslaget lægges der for hver medlemsstat et loft over den samlede støtte. For 
Danmarks vedkommende hæves loftet fra 908 mio. euro i 2004 til 1.057 mio. euro i 2008, 
svarende til henholdsvis 6.800 mio. kr. og 7.900 mio. kr. Sidstnævnte beløb svarer til godt 
3.000 kr. i gennemsnit pr. ha reference-jord. Sammenlignet med jordrenten i dansk land-
brug, der ligger på et niveau omkring 2.500 kr. i gennemsnit pr. ha, er der således tale om et 
stort beløb. 
 
Ifølge forslaget skal støtterettigheder kunne omsættes mellem landmænd sammen med - el-
ler uden - et tilsvarende antal støtte-kvalificerede hektarer. Uanset hvor mange støtterettig-
heder, en landmanden råder over, kan han eller hun dog højst få udbetalt støtte svarende til 
det antal støttekvalificerede hektarer, bedriften omfatter. Den afkoblede støtte bliver således 
knyttet til landbrugsarealet i et vist omfang. Man kan derfor diskutere, om den nye støtte er 
fuldt afkoblet. Dette spørgsmål behandles i afsnit 4.   
 
 
Degression 

Under betegnelsen degression foreslås indført et fradrag i den fremtidige direkte støtte (både 
den afkoblede og den koblede). Degressionen skal påbegyndes i 2006 og forøges herefter 
gradvis frem til 2012, jf. tabel 3.1. Udover hvilket år der et tale om, afhænger degressionen 
af størrelsen af bedriftens direkte støtte før degression (den pålydende værdi af de omtalte 
støtterettigheder). De første 5.000 euro er fritaget for reduktion. For støtte i intervallet 5.001 
til 50.000 euro vokser reduktionen fra 1 pct. i 2006 til 12,5 pct. i 2012, mens reduktionen 
vokser fra 1 pct. til 19 pct. for den del af støtten, der overstiger 50.000 euro.  
 
Som eksempel kan nævnes, at en bedrift, der er berettiget til en direkte støtte før reduktion 
på 70.000 euro, svarende til godt 520.000 kr., får støtten formindsket med 9.425 euro i 2012 
(0,0 * 5.000 + 12,5 * (50.000 –5.000) + 19,0 * (70.000 – 50.000) = 9.425), hvilket svarer til 
en reduktion på godt 70.000 kr. 
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Tabel 3.1. Degression – procentvis reduktion i den direkte støtte. 
   
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
   
Direkte støtte før reduktion:   
1-5.000 euro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.001-50.000 euro 1,0 3,0 7,5 9,0 10,5 12,0 12,5
Over 50.000 euro 1,0 4,0 12,0 14,0 16,0 18,0 19,0

 
 
4. Er den afkoblede støtte reelt afkoblet? 

Som omtalt har omlægningen af EU’s landbrugspolitik kun i begrænset omfang påvirket 
produktionen i dansk landbrug, og det skyldes som nævnt, at den direkte støtte, der i stigen-
de omfang har afløst prisstøtten, er koblet til produktionen og arealanvendelsen, samt at den 
samlede landbrugsstøtte er forblevet på et omtrent uændret niveau. 
 
Ifølge Midtvejsreformen skal den direkte støtte kobles fra produktionen og arealanvendel-
sen. Den afkoblede støtte, som den enkelte landmand modtager, bliver således uafhængig af 
bedriftens aktuelle produktion og arealanvendelse, når blot bedriftens landbrugsareal, inklu-
sive braklagte arealer – udtrykt i hektarer - mindst svarer til det antal støtterettigheder, 
landmanden råder over. Eksempelvis vil den nye støtte være uafhængig af, om en land-
brugsbedrift med hovedvægt på malkekvæg og grovfoder fortsætter hermed eller lægger om 
til produktion af salgsafgrøder. 
 
Selvom den nye direkte støtte således er langt mindre koblet til bedriftens produktion og 
arealanvendelse end den hidtidige direkte støtte, er spørgsmålet, om den nye støtte vil med-
virke til at opretholde landbrugsproduktionen, og om støtten derfor må anses som delvis 
koblet til produktionen som følge af, at den enkelte landmand højest kan modtage støtte sva-
rende til det antal støtte-kvalificerede hektarer, bedriften råder over. Svaret afhænger af, om 
det i forbindelse med overgang (herunder salg) af landbrugsjord til andre sektorer, er muligt 
for landmanden enten at bevare støtten eller at sælge de overskydende støtterettigheder til 
en pris, der svarer til værdien af disse rettigheder. 
  
I udgangssituationen vil de fleste landmænd have et antal støtterettigheder, der svarer til an-
tallet af støtte-kvalificerede hektarer, hvorfor det for de fleste landmænd ikke vil være mu-
ligt at bevare støtten, såfremt landbrugsarealet eller dele heraf overgår til anden anvendelse. 
Spørgsmålet er derfor, om landmanden i en sådan situation kan afhænde de overskydende 
støtterettigheder, og i givet fald til hvilken pris. Hvis markedsprisen kommer til at ligge på 
et niveau, der svarer til den kapitaliserede værdi af den fremtidige støtte, må støtten anses 
som fuldt afkoblet. Hvis markedsprisen derimod kommer til at ligge under dette niveau, må 
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støtten betragtes som delvis koblet til landbrugsproduktionen, idet støtten da vil hæmme 
overgang af landbrugsjord til andre sektorer, og herved medvirke til at opretholde produkti-
onen, navnlig hvis landmændene har aversion mod braklægning, hvilket opgørelsen af jord-
renten i afsnit 5 kunne tyde på. 
   
Som omtalt i afsnit 3.2 skal støtterettighederne ifølge Kommissionens forslag kunne omsæt-
tes mellem landmænd – også uden at der medfølger et tilsvarende antal støtte-kvalificerede 
hektarer. Flere forhold taler imidlertid for, at efterspørgslen efter støtterettigheder uden 
medfølgende jord bliver begrænset med en relativ lav pris til følge. 
 
Efterspørgslen begrænses først og fremmest af, at det samlede antal støtte-kvalificerede hek-
tarer kun overstiger det samlede antal støtterettigheder med omkring 125.000 i udgangssitu-
ationen, jf. omtalen i afsnit 3.2. Efterspørgslen efter støtterettigheder kan udelukkende 
komme fra bedrifter med et overskydende støtte-kvalificeret areal - dvs. bedrifter, der har 
flere støtte-kvalificerede hektarer end støtterettigheder. Det drejer sig om et begrænset antal 
bedrifter - hovedsagelig bedrifter, der i referenceperioden havde en eller flere af følgende 
afgrøder: sukkerroer, lægge- og spisekartofler, grønsager på friland samt ikke-støttede grov-
foderafgrøder anvendt til ikke-støttet husdyrhold. Hertil kommer, at de pågældende bedrifter 
gennemgående kun vil have et beskedent antal overskydende støtte-kvalificerede hektarer.   
 
Efterspørgslen efter støtterettigheder begrænses endvidere af, at det støtte-kvalificerede are-
al formindskes de kommende år i takt med den nedgang, der af forskellige grunde må for-
ventes i det samlede landbrugsareal. Endelig begrænses efterspørgslen af den usikkerhed, 
der knytter sig til størrelsen af støtten efter reformperiodens udløb. Flere forhold taler såle-
des for, at efterspørgslen efter støtterettigheder uden medfølgende støtte-kvalificeret jord 
kommer til at ligge på et lavt niveau.       
 
Udbuddet af støtterettigheder vil især hidrøre fra landbrugsarealer, der overgår til anden an-
vendelse – eksempelvis i forbindelse med tilplantning med skov. Desuden kan landmænd 
med likviditetsproblemer være interesseret i at sælge deres støtterettigheder.     
 
Som følge af den begrænsede efterspørgsel efter støtterettigheder uden medfølgende jord, 
forventes en forholdsvis lav pris på disse rettigheder. Landmanden vil derfor næppe kunne 
afhænde eller anvende jorden til ikke landbrugsmæssige formål og samtidig opnå det fulde 
udbytte af den fremtidige støtte. Konklusionen er derfor, at den nye direkte støtte er delvis 
koblet til landbrugsarealet og landbrugsproduktionen. Hertil kommer, at støtten bliver stadig 
mere koblet i takt med nedgangen i det samlede landbrugsareal. Når landbrugsarealet er 
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formindsket med omkring 125.000 ha, svarende til det overskydende antal støttekvalificere-
de hektarer i udgangssituationen, vil støtten være fuldt koblet til landbrugsarealet.   
 
En fuldstændig afkobling af støtten ville forudsætte, at støtten udbetaltes, uanset om jorden 
forblev i landbrugssektoren, eller den overgik til anden anvendelse. 
 
Trods den nye støttes delvise kobling til landbrugsarealet og landbrugsproduktionen, må 
Midtvejsreformen betragtes som et væsentlig skridt hen imod en liberalisering af produktio-
nen og handelen med landbrugsprodukter. Det skyldes først og fremmest, at den nye direkte 
støtte bliver uafhængig af, hvilke landbrugsprodukter, bedriften fremover producerer, og at 
de store forskelle produktionsgrenene imellem med hensyn til størrelse af støtten derfor 
formindskes.    
 
 
5. Midtvejsreformens betydning for økonomien og produktionen i 

landbrugets produktionsgrene 

Midtvejsreformen vil – hvis den virkeliggøres - indebære markante forringelser af økono-
mien i de fleste produktionsgrene, hvorfor reformen formodentlig vil påvirke størrelsen og 
sammensætningen af landbrugsproduktionen. I nærværende afsnit analyseres reformens 
konsekvenser for landbrugets økonomi, produktion og arealanvendelse.  
 
Som omtalt i afsnit 4 består den væsentligste forskel mellem den nye afkoblede støtte og 
den hidtidige direkte støtte i, at den nye støtte er uafhængig såvel af størrelsen og sammen-
sætningen af bedriftens produktion som af arealanvendelsen – når blot bedriftens samlede 
antal støtte-kvalificerede hektarer mindst svarer til det antal støtterettigheder, landmanden 
råder over. I modsætning til den hidtidige direkte støtte kan den nye afkoblede støtte derfor 
ikke betragtes som indtægt fra de enkelte produktionsgrene. Ved vurderingen af reformens 
produktionsmæssige konsekvenser kan man på den anden side ikke se helt bort fra den nye 
støtte, fordi den antagelig medvirker til at forøge produktionen set i forhold til en fuldt af-
koblet støtte - navnlig hvis landmændene har aversion mod braklægning.      
 
Da den direkte støtte, der foreslås afkoblet, er betydelig sammenlignet med jordrenten, vil 
afkoblingen indebære markante forringelser af den produktionsbetingede jordrente ikke blot 
i de direkte berørte produktionsgrene, men også i visse andre produktionsgrene som følge af 
konkurrence produktionsgrene imellem om landbrugsjorden.  
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Den markante forringelse af landbrugets samlede indtjening fra produktionen vil sammen 
med ændringer i forholdet mellem indtjeningen fra de forskellige produktionsgrene medføre 
en række større eller mindre tilpasninger af landbrugsproduktionen. Interessante spørgsmål 
er, om mælkeproduktionen vil falde eller fortsat være bestemt af den nationale mælkekvote, 
om produktion af handyr fra malkekoholdet stadig vil være lønsom, og om dyrkning af 
mindre produktive arealer vil være rentabel. 
 
 
5.1. Produktpriser ab landmand vs. institutionelle priser 

Midtvejsreformens indflydelse på økonomien og produktionen afhænger i høj grad af, i 
hvilket omfang de påtænkte sænkninger af de institutionelle priser sammen med støttens af-
kobling afspejler sig i lavere produktpriser ab landmand. Herudover afhænger nedgangen i 
produktpriserne ab landmand af, om Midtvejsreformen kommer til at stå alene, eller om den 
ledsages eller efterfølges af en ny WTO-aftale, og de to reformer derfor bør ses under ét. 
Forudsat at Midtvejsreformen virkeliggøres, vil en ny WTO-aftale formodentlig være til 
fordel for dansk landbrug – især for malkekvægsektoren. Forklaringen er, at en række lande 
uden for EU – såsom USA og Canada – også yder en betydelig intern støtte til mælkepro-
duktionen, samtidig med at landene begrænser importen af mejeriprodukter ved hjælp af 
importtold. En ny WTO-aftale må derfor forventes at forbedre eksportmulighederne for 
danske mejeriprodukter.      
 
Sænkningen af interventionspriserne og andre institutionelle priser indebærer næppe et fald 
af samme størrelse i priserne ab landmand, primært fordi interventionspriserne som følge af 
de fortsatte omlægninger fra prisstøtte til direkte støtte efterhånden får karakter af et sikker-
hedsnet, der kun er af betydning for den interne prisdannelse i EU i perioder, hvor priserne 
på verdensmarkedet ligger på et forholdsvis lavt niveau.   
  
De følgende opgørelser over Midtvejsreformens indflydelse på økonomien i de enkelte pro-
duktionsgrene tager udgangspunkt i nogle regnskabsstatistiske oplysninger om produktions-
værdien og omkostningerne i landbrugets produktionsgrene. De pågældende oplysninger er 
udarbejdet til brug i nærværende sammenhæng på grundlag af den stikprøve af landbrugs-
regnskaber med tilhørende opregningsfaktorer, der ligger til grund for FØI’s regnskabsstati-
stik ”Økonomien i landbrugets driftsgrene 2001”. 
 
I forbindelse med opgørelsen af produktionsværdien og omkostningerne efter Midtvejsre-
formens implementering forudsættes reformen - sammen med de i 2001 ikke iværksatte dele 
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af Agenda 2000 - at medføre følgende ændringer i produktpriserne ab landmand i forhold til 
kalenderåret 2001. 
 
 

Korn 

Ifølge Midtsvejsvurderingen nedsættes interventionsprisen for korn med 5 pct., samtidig 
med at det månedlige tillæg på 0,69 kr. pr. hkg afskaffes, jf. omtalen i afsnit 3.1. Disse æn-
dringer forudsættes sammen med hektarstøttens afkobling at slå igennem med en nedgang i 
prisen ab landmand på 2,5 pct. Baggrunden for, at interventionsprisens nedsættelse sammen 
med tillæggets bortfald kun forventes at slå igennem på prisen ab landmand med mindre end 
halvdelen, er, at interventionsprisen for korn allerede ligger på et så lavt niveau, at den i år 
med relativt høje verdensmarkedspriser er uden betydning for prisdannelsen.    
 
 
Mælk 

Som omtalt i afsnit 3.1 foreslås interventionsprisen for smør og skummetmælkspulver ned-
sat med henholdsvis 7,0 pct. og 3,5 pct. hvert markedsår fra 2004/05 til 2008/09, svarende 
til en samlet nedsættelse på henholdsvis 35,0 pct. og 17,5 pct. For de to produkter under ét 
er der tale om en nedsættelse på 26 pct. 
 
Som følge af nedsættelsen af interventionspriserne samt reformen i øvrigt forventes mælke-
prisen ab landmand at falde med 13 pct. Udtrykt i procent forudsættes nedsættelsen af inter-
ventionspriserne således kun at slå halvt igennem på prisen for mælk ab landmand. Som 
følge af omkostninger såvel ved transport af mælken til mejeriet som ved fremstilling af 
smør og skummetmælkspulver er de procentuelle ændringer i mælkeprisen ab landmand 
almindeligvis lidt større end i prisen på smør og skummetmælkspulver. Forudsætningen 
svarer derfor til, at nedsættelsen af interventionspriserne slår igennem med lidt under halv-
delen på markedspriserne i engrosleddet (interventionsleddet).           
 
Ovennævnte forudsætning bygger bl.a. på, at mælkeproduktionen i EU-landene under ét 
forventes at falde som følge af reformen med højere verdensmarkedspriser for mejeripro-
dukter til følge. Desuden forventes den kommende WTO-aftale at begrænse mælkeproduk-
tionen i andre lande med betydelig støtte til mælkeproduktionen, hvilket også skulle bidrage 
til højere priser. 
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Slagtekreaturer 

I medfør af Agenda 2000 nedsættes interventionsprisen på oksekød (basispris fra 1. juli 
2002) til 19,29 kr. fra den 01.07.00, til 17,91 kr. fra den 01.07.01 samt til 16,53 kr. fra den 
01.07.02, jf. Landboforeningerne (2002). Dette svarer til en nedsættelse efter reformens ful-
de implementering på 11 pct. i forhold til kalenderåret 2001 (1 – 16,53 / (19,29+17,91) / 2) 
= 0,11). 
 
I nærværende opgørelse forudsættes prisen på slagtekreaturer ab landmand kun at falde med 
5 pct. i forhold til 2001. Der forventes ganske vist et noget større prisfald som følge af den 
resterende nedsættelse af interventionsprisen i medfør af Agenda 2000, men dette prisfald 
forudses delvis opvejet af stigende priser fremkaldt af markante fald i produktionen af okse-
kød i EU som resultat af Midtvejsreformen – herunder især afkoblingen af husdyrpræmier-
ne. 
 
Ovennævnte forudsætninger vedrørende Agenda 2000 og Midtvejsreformens indflydelse på 
priserne ab landmand er behæftet med nogen usikkerhed, bl.a. fordi ændringen i priserne af-
hænger af, i hvilket omfang reformerne påvirker omfanget af produktionen ikke blot her i 
landet, men også i de øvrige EU-lande.   
 
 
Andre forudsætninger   

I de kommende år vil produktionen og arealanvendelsen i dansk landbrug fortrinsvis afhæn-
ge af økonomien i store landbrugsbedrifter. Antallet af mellemstore bedrifter er i hastig til-
bagegang, idet økonomien hér fortsat forringes som følge af udviklingen i de teknologiske 
og økonomiske vilkår for landbrugsproduktionen. Og de mindre bedrifter – der ganske vist 
har muligheder for at overleve som hobbylandbrug - spiller kun en beskeden rolle, for så 
vidt angår produktionen og arealanvendelsen i landbruget som helhed. De følgende bereg-
ninger er derfor baseret på store bedrifter.  
 
 
5.2. Planteproduktion, eksklusive grovfoder 

I 2001 udgjorde det samlede areal med landbrugsafgrøder, gartneriprodukter på friland samt 
brak 2.676.000 ha, jf. Danmarks Statistik (a). Heraf tegnede produktionen af salgsafgrøder, 
gartneriprodukter og brak sig for 2.052.000 ha eller 77 pct., mens produktionen af grovfoder 
lagde beslag på de resterende 624.000 ha eller 23 pct.  
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Arealet med korn til modenhed udgjorde 1.537.000 ha, svarende til 57 pct. af det samlede 
areal og 75 pct. af arealet med salgsafgrøder, gartneriprodukter og brak. Korn er således en 
vigtig afgrøde i dansk landbrug.   
 
 
Korn 

Tabel 5.1 indeholder en oversigt over økonomien ved produktion af korn i bedrifter med et 
kornareal på 100 ha og derover. Som det ses af tallene i første kolonne, udgjorde dæknings-
bidraget - dvs. produktionsværdien tillagt tilskud og fratrukket alle variable omkostninger - 
godt 4.000 kr. pr. ha i 2001, mens jordrenten - dvs. produktionsværdien tillagt tilskud og 
fratrukket alle omkostninger, både variable og faste - udgjorde knap 1.600 kr. pr. ha.  
 
Tabel 5.1. Indtjening og omkostninger ved produktion af korn i bedrifter med et kornareal på 100 ha 

og derover, kr. pr. ha  
 
 2001 Efter reformen  
 
Produktionsværdi mv.: 
Korn 5.900 5.753
Halm 558 558
Arealpræmie 2.417 0
Generelle tilskud 31 31
Produktionsværdi mv. i alt 8.906 6.342
 
Variable omkostninger: 
Rå- og hjælpestoffer samt tjeneste-
ydelser   3.390 3.390
Vedligeholdelse 604 604
Lejet arbejdskraft 867 867
Variable omkostninger i alt 4.861 4.861
Dækningsbidrag 4.045 1.481
 
Faste omkostninger: 
Familiens arbejdsvederlag 622 622
Afskrivninger og renter1) 1.850 2.454
Faste omkostninger i alt 2.472 2.472
 
Omkostninger i alt, eksklusive jordren-
te og ejendomsskatter  7.333 7.333
 
Jordrente, inklusive ejendomsskatter 1.573 -991
 
1) Omfatter afskrivninger og renteomkostninger vedrørende bygninger, inventar og maskiner samt afskrivninger på 

grundforbedringer. Renteomkostningerne er fastsat på grundlag af aktivernes genanskaffelsesværdi efter fradrag af 
afskrivninger samt en real kalkulationsrente på 4 pct. p.a..     

 
Kilde: Fødevareøkonomisk Institut (2003). 
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I de ovennævnte beløb er husdyrproduktionens bidrag ikke medregnet. Ifølge Hansen 
(2002) kan svineproduktionens bidrag til jordrenten og hermed også til dækningsbidraget 
opgøres til et niveau omkring 1.000 kr. pr. ha harmonijord. I de større landbrug anvendes 
skønsmæssigt godt halvdelen af kornarealet som harmonijord (dvs. til udbringning af hus-
dyrgødning). Det samlede dækningsbidrag ved produktion af korn - inklusive husdyrpro-
duktionens bidrag – kan således opgøres til godt 4.500 kr. pr. ha i 2001 (4.045 + 0,5 * 1.000 
= 4.545), mens den tilsvarende jordrente kan opgøres til knap 2.100 kr. pr. ha. 
 
Jordrenten angiver det beløb, der er tilbage af produktionsværdi og tilskud, efter at alle om-
kostninger – bortset fra jordrenten - er afholdt. Enhver produktion af landbrugsafgrøder må 
almindeligvis forventes indstillet på langt sigt, hvis jordrenten er negativ, eller hvis anden 
anvendelse af jorden giver en højere jordrente. Da den nye støtte er delvis koblet til land-
brugsarealet, og da landmændene tilsyneladende har aversion mod braklægning, vil en ne-
gativ jordrente efter Midtvejsreformens implementering dog ikke nødvendigvis medføre, at 
produktionen indstilles selv på langt sigt. 
 
På kort sigt er det tilstrækkeligt for en given produktions opretholdelse, at produktionsvær-
dien, inklusive eventuelle tilskud, kan dække de variable omkostninger, forudsat at de faste 
produktionsfaktorer er uden værdi i anden anvendelse, hvilket ofte er tilfældet. Dæknings-
bidraget, der udgør forskellen mellem produktionsværdien mv. og de variable omkostnin-
ger, indikerer derfor, hvilke tilpasninger af produktionen der kan forventes på kort sigt. I 
takt med at produktionsapparatet i form af bygninger, inventar og maskiner nedslides og 
derfor skal udskiftes, såfremt produktionen skal fortsætte, er det imidlertid størrelsen af 
jordrenten, der er afgørende.  
 
I 2001 udgjorde forpagtningsafgiften for jord tillagt ejendomsskatter i dansk landbrug som 
helhed ca. 2.600 kr. pr. ha, jf. Fødevareøkonomisk Institut (2003b). Forpagtningsafgiften 
svarer principielt til jordrenten. Forskellen mellem forpagtningsafgiften på de 2.600 kr. pr. 
ha og jordrenten på de 2.100 kr. kunne tyde på, at mange landmænd accepterer en lavere af-
lønning af deres arbejdsindsats eller af landbrugskapitalen end forudsat ved nærværende 
opgørelse af jordrenten. 
 
Ved aflønningen af brugerfamiliens arbejdsindsats er der – ligesom i FØI’s regnskabsstati-
stikker for 2001 - anvendt et vederlag på 128 kr. pr. time, mens de reale renteomkostninger 
er fastsat til 4 pct. af aktivernes værdi (for bygninger og inventar genanskaffelsesværdien ef-
ter fradrag af afskrivninger). Til illustration af, hvilken betydning fastsættelsen af familiens 
arbejdsvederlag har for den beregnede jordrente, kan nævnes, at en reduktion af vederlaget 
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med 25 pct. (fra 128 kr. til 96 kr. pr. time) forøger jordrenten med godt 150 kr. pr. ha. Til-
svarende indebærer en reduktion af den reale kalkulationsrente fra 4 pct. til 2 pct. en for-
øgelse af jordrenten med ca. 270 kr. Tilsammen indebærer ændringen af de to forudsætnin-
ger således en forøgelse af jordrenten ved produktion af korn med omkring 420 kr. pr. ha.  
 
Ved sammenligning af jordrente og forpagtningsafgift skal man endvidere være opmærk-
som på, at jordrenten ved produktion af korn kan variere betydeligt fra år til år primært af-
hængig af høstudbyttet og kornprisen, mens forpagtningsafgiften ikke fluktuerer i samme 
omfang. 
 
Kolonne 2 i tabel 5.1 viser økonomien ved produktion af korn efter Midtvejsreformens im-
plementering. Som følge af afkoblingen er både den hidtidige hektarstøtte og den nye afkob-
lede støtte udeladt. Endvidere er produktionsværdien af korn formindsket med 2,5 pct. i for-
hold til 2001, svarende til den forudsatte nedgang i kornprisen ab landmand. De øvrige op-
lysninger i kolonne 2 er identiske med de tilsvarende oplysninger i kolonne 1.  
 
Ved opgørelsen af økonomien i kornproduktionen efter reformens implementering er der 
ikke eksplicit taget højde for udviklingen i faktorpriser og produktivitet fra 2001 og frem til 
tidspunktet for reformens gennemførelse. Opgørelsen forudsætter således, at stigningen i 
faktorpriserne netop opvejes af væksten i produktiviteten, hvilket forekommer realistisk.   
 
Som det fremgår af tabellen, falder kornproduktionens dækningsbidrag som følge af refor-
men med knap 2.600 kr. pr. ha - fra godt 4.000 kr. pr. ha til knap 1.500 kr. kr., mens 
jordrenten falder med samme beløb - fra knap 1.600 kr. til omkring –1.000 kr. Tillagt 
husdyrproduktionens bidrag på ca. 500 kr. i gennemsnit pr. ha kommer dækningsbidraget 
efter reformen således til at ligge på knap 2.000 kr. pr. ha i gennemsnit for store bedrifter, 
mens jordrenten kommer til at ligge nærheden af -500 kr. i gennemsnit pr. ha. 
 
Hvis familiens arbejdsvederlag formindskes fra 128 kr. til 96 kr. pr. time, samtidig med at 
den reale kalkulationsrente reduceres fra 4 pct. til 2 pct., forøges den beregnede jordrente 
med 420 kr. pr. ha til ca. -100 kr.  
 
Ved opgørelsen af de samlede omkostninger i tabel 5.1 er ejendomsskatterne, der beløb sig 
til ca. 360 kr. pr. ha i 2001, udeladt både i dette år og efter reformens implementering. Da 
jordrenten fra selve produktionen efter reformen vil ligge på et niveau under 0 kr. pr. ha – 
dog afhængig af jordens bonitet - må den samlede værdi af jord og afkoblet støtte fortrinsvis 
tilskrives den afkoblede støtte, hvorfor denne støtte må afholde udgiften til ejendomsskatter.      
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Ovennævnte gennemsnitlige jordrente ved produktion af korn i store bedrifter dækker over 
betragtelige forskelle fra bedrift til bedrift bl.a. afhængig af jordens bonitet samt ikke mindst 
af husdyrholdets bidrag til jordrenten og hermed af husdyrholdets størrelse og profitabilitet. 
Boniteten og hermed høstudbyttet pr. ha har dog mindre betydning for jordrenten efter 
MacSharry-reformen og Agenda 2000 med omlægning fra prisstøtte til hektarstøtte end før 
disse reformers implementering. 
 
Midtvejsreformens indflydelse på størrelsen af kornproduktionen afhænger - foruden af 
dens indvirkninger på indtjeningen fra kornproduktionen - af dens indflydelse på indtjenin-
gen fra de øvrige produktionsgrene som følge af konkurrencen produktionsgrenene imellem. 
Ovennævnte opgørelser af økonomien ved produktion af korn før og efter Midtvejsreformen 
giver ikke grundlag for at vurdere reformens konsekvenser for kornproduktionens størrelse.  
 
 
Oliefrø og proteinafgrøder 

Jordrenten og dækningsbidraget fra de øvrige reformafgrøder (oliefrø og proteinafgrøder) 
forventes at falde omtrent i samme omfang som ved produktion af korn. I 2001 var hektar-
støtten ganske vist 384 kr. højere for oliefrø end for korn, jf. Fødevareøkonomisk Institut 
(2002), hvorfor afkoblingen af hektarstøtten har en lidt større negativ effekt for oliefrø end 
for korn, men forskellen opvejes delvis af det forventede fald i kornprisen ab landmand på 
2,5 pct. 
 
I 2001 var hektarstøtten 365 kr. højere for proteinafgrøder end for korn, men den heraf føl-
gende lidt større negative effekt af hektarstøttens bortfald for proteinafgrøder end for korn  
opvejes godt og vel af den nye koblede støtte til proteinafgrøder på 414 kr. pr. ha, jf. afsnit 
3.1, samt af det forventede fald i kornprisen på 2,5 pct. 
 
Alt i alt medfører reformen nogenlunde samme nedgang såvel i dækningsbidraget som i 
jordrenten fra de forskellige reformafgrøder, hvorfor reformen kun forventes at indebære 
mindre ændringer i det relative omfang af disse afgrøder. Det skal dog tilføjes, at de interne 
priser på reformafgrøder i EU er blevet stadig mere afhængige af verdensmarkedspriserne, 
der traditionelt udviser betydelige udsving fra år til år. Bl.a. som følge heraf vil der kunne 
forekomme ændringer i det relative omfang af disse afgrøder – navnlig på kortere sigt.      
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Brak 

Det markante fald i jordrenten fra reformafgrøder, som Midtsvejsreformen medfører, og 
hermed det lave niveau, jordrenten kommer ned på efter reformen, rejser spørgsmålet, om 
der på længere sigt vil ske væsentlige udvidelser af braklægning på bekostning af arealet 
med salgsafgrøder. På kort sigt begrænses forøgelsen af braklægning af, at dækningsbidra-
get fra landbrugets salgsafgrøder efter reformen vil være væsentlig højere end fra brak. 
  
Det ”frivilligt” braglagte areal kan skønsmæssigt opgøres til 42.000 ha i 20011, hvilket 
svarer til 1,6 pct. af det samlede dyrkede areal, inklusive brak. I 2001 fandt der således kun 
frivillig braklægning sted i et forholdsvis begrænset omfang, hvilket også var tilfældet i 
1999 og 2000, hvor udtagningskravet lå på 10 pct., ligesom det var tilfældet i 2001. 
 
I betragtning af at hektarstøtten til brak – og hermed jordrenten fra brak – ligger på nogen-
lunde samme niveau som jordrenten fra reformafgrøder på jord af gennemsnitskvalitet, kan 
det begrænsede omfang af frivillig braklægning umiddelbart virke overraskende. Den væ-
sentligste forklaring er formodentlig, at mange landmænd har større eller mindre aversion 
mod at braklægge deres jord.  
 
En medvirkende årsag til det begrænsede omfang af frivillig braklægning er, at der i områ-
der med dårlig bonitet, hvor braklægning umiddelbart måtte forekomme økonomisk fordel-
agtig, er en forholdsvis stor husdyrtæthed, og derfor et relativt stort behov for harmonijord 
(arealer, hvorpå der ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsen må udbringes husdyrgødning). 
Da brak ikke indgår heri, kan den forholdsvis store husdyrtæthed i sådanne områder derfor 
også medvirke til at forklare det begrænsede brug af frivillig braklægning.  
 
Som følge af reformen vil jordrenten (før afkoblet støtte) fra braklagte arealer falde med ca. 
2.400 kr. pr. ha. svarende til den hidtidige hektarstøtte. Det samme gælder imidlertid jord-
renten før afkoblet støtte fra reformafgrøder. Afkoblingen af hektarstøtten fra reformafgrø-

                                                 
1 Landbrugsstatistikken, Danmarks Statististik (a) indeholder ikke oplysninger om omfanget af ”frivillig” braklægning. 

Størrelsen af dette areal kan dog beregnes med tilnærmelse. I 2001 lå udtagningskravet på 10 pct. Alle bedrifter 
skulle derfor udtage 10 pct. af det areal, hvortil de søgte om støtte, med mindre de søgte om støtte til under 17,62 ha, 
jf. afsnit 3.1. Disse 10 pct. af arealet med reformafgrøder tillagt det udtagne areal svarer til 11,1 pct. af arealet med 
reformafgrøder, forudsat at der netop udtages 10 pct. 

 
I 2001 udgjorde det samlede areal med reformafgrøder, inklusive majs og helsæd, 1.841.000 ha, hvoraf skønsmæssigt 
88 pct. tilhørte bedrifter omfattet af krav om udtagning. Det ”tvungne” braklagte areal kan derfor opgøres til ca. 
180.000 ha (1.841.000 * 0,88 * 0,111 = 180.00). Da det samlede udtagne areal udgjorde 222.000 ha i 2001, kan det 
frivilligt braklagte areal opgøres til skønsmæssigt 42.000 ha, hvilket svarer til 1,6 pct. af det samlede dyrkede areal, 
inklusive brak. I 2001 fandt der således kun frivillig braklægning sted i et relativt begrænset omfang, hvilket også var 
tilfældet i 1999 og 2000, hvor udtagningskravet ligeledes lå på 10 pct. 
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der og braklagte arealer påvirker således ikke konkurrenceforholdet mellem disse alternati-
ver, og afkoblingen medvirker derfor næppe heller til at forøge det braklagte areal på be-
kostning af reformafgrøder.  
 
 
Non-food afgrøder 

I 2001 udgjorde arealet med non-food afgrøder (næsten udelukkende raps) 20.000 ha mod 
23.000 i 2000 og 27.000 i 1999.  
 
I 2001 lå prisen på non-food raps på ca. 115 kr. pr. hkg mod ca. 175 kr. for traditionel raps, 
jf. Landbrugets Rådgivningscenter (2002a), mens det gennemsnitlige høstudbytte af raps 
udgjorde 26,8 hkg pr. ha, jf. Danmarks Statistik (a). Ved dette udbytte, der nogenlunde sva-
rer til det ”normale” niveau, er produktværdien for non-food raps således ca. 1.600 kr. min-
dre end for traditionel raps. Produktion af non-food raps er derfor kun profitabel under sær-
lige forhold, hvilket da også stemmer med det forholdsvis beskedne omfang af arealet.  
  
Under den gældende braklægningsordning bidrager dyrkning af non-food raps i stedet for 
brak til at forøge det areal, der ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsen må udbringes hus-
dyrgødning på, idet der må udbringes husdyrgødning på non-food raps, men ikke på brak. 
Non-food raps dyrkes derfor af en del bedrifter, der vanskeligt kan fremskaffe tilstrækkelig 
store udbringningsarealer på anden vis. Desuden dyrkes non-food raps af nogle bedrifter 
fortrinsvis på gode jorde, hvor høstudbyttet er højt, og hvor afgrøden derfor – trods den lave 
produktpris – nogenlunde er i stand til at konkurrere med brak. 
 
Ifølge reformen bliver det ikke tilladt at dyrke non-food afgrøder i stedet for braklægning. 
Såfremt Midtvejsreformen virkeliggøres, forventes produktionen af non-food raps at falde 
markant, med mindre prisen herfor forbedres betragtelig, idet den foreslåede koblede støtte 
på 335 kr. pr. ha til energiafgrøder ikke kan opveje det forhold, at produktværdien hidtil har 
ligget på et væsentlig lavere niveau for non-food raps end for traditionel raps.    
 
 
Sukkerroer 

Som følge af kornproduktionens dominerende position i dansk planteavl samt konkurrencen 
afgrøderne imellem er jordrenten i dansk landbrug fortrinsvis bestemt af jordrenten fra pro-
duktion af korn – dog forudsat at arealet er egnet hertil. For jord af samme kvalitet vil der 
således være tendens til, at jordrenten ligger på nogenlunde samme niveau. 
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Selv om markedsordningen for sukker ikke er omfattet af Midtvejsreformen, vil jordrenten 
ved produktion af sukkerroer derfor falde med nogenlunde samme beløb som jordrenten ved 
produktion af korn, mens kvoterenten – udtrykt i kr. pr. ha – til gengæld vokser med et til-
svarende beløb. Produktionen af sukkerroer forventes opretholdt i et nogenlunde uændret 
omfang. Som følge af nedgangen i jordrenten og hermed formindskelsen af de samlede om-
kostninger, eksklusive kvoterente, ved produktion af sukkerroer kan det dog ikke afvises, at 
produktionen af sukkerroer – og hermed c-roer, hvorfra sukkeret afsættes til verdensmar-
kedspriser - forøges en smule.  
 
 
Kartofler til melproduktion 

Ifølge den gældende markedsordning for kartofler til melproduktion ydes der et tilskud på 
82,32 kr. pr. hkg stivelse, jf. afsnit 3.1, hvilket svarer til 13,99 kr. pr. hkg kartofler med et 
indhold af stivelse på 17 pct. (0,17 * 82,32). I 2001 udgjorde høstudbyttet af kartofler til 
melproduktion 450 hkg pr. ha, jf. Danmarks Statistik (a). Under forudsætning af et svind på 
10 pct., kan det hidtidige tilskud derfor opgøres til 5.666 kr. pr. ha (13,99 * 450 * 0,90 = 
5.666). 
 
Ifølge reformen skal halvdelen af tilskuddet afkobles, mens den anden halvdel skal bevares 
som et koblet tilskud. Som følge af reformen falder det koblede tilskud og hermed jordren-
ten fra kartofler således med godt 2.800 kr. pr. ha - lidt mere end for korn. På denne bag-
grund forventes produktionen af kartofler til melproduktion fortsat at være bestemt af den 
samlede kvote, ligesom værdien af kvoterne forudses at forblive på et nogenlunde uændret 
niveau.     
 
 
Andre salgsafgrøder 

Andre salgsafgrøder, dvs. spise- og læggekartofler samt gartneriprodukter på friland er ikke 
omfattet af Midtvejsreformen. Som følge af konkurrencen afgrøderne imellem forventes 
økonomien ved produktion af disse afgrøder alligevel forringet i nogenlunde samme omfang 
som ved produktion af reformafgrøder. Der vil således være tendens til, at produktionen af 
andre salgsafgrøder udvides med så store prisfald til følge, at jordrenten fra disse afgrøder 
kommer ned på niveau med jordrenten fra korn og andre reformafgrøder. 
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Afsluttende bemærkninger  

I de senere år har jord til brug ved dyrkning af reformafgrøder været et næsten omkostnings-
frit produktionsmiddel, idet afgiften ved forpagtning af jord af gennemsnitskvalitet har lig-
get på nogenlunde samme niveau som hektarstøtten. For afgrøder uden hektarstøtte har om-
kostningen vedrørende jord af gennemsnitskvalitet derimod udgjort omkring 2.500 kr. pr. 
ha, svarende til forpagtningsafgiften. 
 
Hektarstøttens afkobling indebærer, at jorden ligeledes bliver et omtrent omkostningsfrit 
produktionsmiddel ved produktion af ikke-reformafgrøder. Forklaringen er, at denne om-
kostning udgøres af det afkast, som landmanden mister ved ikke at anvende jorden til pro-
duktion af reformafgrøder, og dette afkast formindskes med omkring 2.500 kr. pr. ha pri-
mært som følge af hektarstøttens afkobling. 
 
Billiggørelsen af landbrugsjord til brug ved produktion af ikke-reformafgrøder virker som 
tilskyndelse til at ekstensivere produktionen, dvs. anvende relativt mere jord og relativt 
mindre mængder af andre produktionsmidler, som fx handelsgødning og pesticider. De hid-
tidige erfaringer med omlægning fra prisstøtte til direkte støtte tyder imidlertid på, at sam-
mensætningen af faktorforbruget ved produktionen af salgsafgrøder kun er lidt påvirkelig af 
ændringer i omkostningen vedrørende jord.  
 
 
5.3. Grovfoderædende husdyr og grovfoderproduktion 

I 2001 var der 623.000 malkekøer i Danmark, mens der var 797.000 kvier og kviekalve, jf. 
Danmarks Statistik (a). Heraf stammer skønsmæssigt 654.000 stk. fra malkekøer og de re-
sterende 143.000 stk. fra ammekøer. Endelig var der 357.000 stude, tyre og tyrekalve, hvor-
af 219.000 stk. skønnes at komme fra malkekøer og 138.000 stk. fra ammekøer.  
 
Bestanden af malkekøer har været faldende gennem en længere årrække, idet den danske 
mælkekvote og hermed den samlede mælkeleverance har ligget næsten uændret på godt 
4.450 mio. kg siden 1992/93, samtidig med at mælkeydelsen pr. ko er vokset med ca. 1,5 
pct. i gennemsnit om året. Bestanden af ungdyr (kvier og kviekalve samt handyr) fra malke-
koholdet har ligeledes været faldende primært som følge af nedgangen i malkekobestanden.    
 
I 2001 var der 624.000 ha med grovfoder, hvilket svarer til godt 23 pct. af det samlede dyr-
kede areal, inklusive brak, jf. Danmarks Statistik (a). Græs i sædskiftet udgjorde 244.000 ha 
og græs uden for sædskiftet (vedvarende græs) 174.000 ha, mens helsæd tegnede sig for 
114.000 ha, majs for 79.000 ha og foderroer for 13.000 ha. Behovet for grovfoder afhænger 
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først og fremmest af mælke- og kvægproduktionen, idet andre grovfoderædende husdyr, 
som heste og får, spiller en beskeden rolle i dansk landbrug. Kvægholdet er derfor af væ-
sentlig betydning for arealanvendelsen i dansk landbrug. Dette gælder især udnyttelsen af 
arealer, der kun eller fortrinsvis er anvendelig til vedvarende græs.  
 
I det primære landbrug er mælkeproduktionen nært knyttet til det tilhørende opdræt af kvier 
samt den tilhørende produktion af grovfoder. Disse produktionsgrene betragtes derfor under 
ét i det følgende. 
 
Produktionen af handyr i form af slagtekalve, ungtyre og stude fra malkekoholdet behandles 
særskilt, idet disse produktionsgrene ikke er nødvendige for at opretholde mælkeproduktio-
nen. Kødkvæghold med tilhørende grovfoderproduktion betragtes ligeledes som en særskilt 
produktionsgren.     
 
Tabel 5.2 indeholder en oversigt over indtjening og omkostninger ved malkekvæghold med 
100 malkekøer og derover med tilhørende opdræt af kvier og tilhørende grovfoderprodukti-
on. Som det fremgår af tallene i første kolonne, udgjorde dækningsbidraget 12.360 kr. pr. ha 
grovfoder i 2001, mens kvote- og jordrenten beløb sig til henholdsvis ca. 1.400 kr. pr. ha og 
knap 1.200 kr. pr. ha. 
 
Kvoterenten er hér – ligesom i FØI’s regnskabsstatistikker -  fastsat til 4 pct. af kvotens 
markedsværdi primo regnskabsåret, mens der ikke er foretaget afskrivninger på kvoten. 
 
Tallene i anden kolonne, der illustrerer økonomien i malkekvægholdet efter reformen, er 
fastsat med udgangspunkt i de tilsvarende tal i første kolonne under følgende forudsætnin-
ger: 
 

• Udeladelse af hektarstøtte til grovfoderproduktionen (majs og helsæd) samt af 
husdyrpræmier som følge af støttens afkobling. 

• Nedgang i værdien af mælkeproduktionen på 13,0 pct. svarende til den forudsatte 
nedgang i prisen ab landmand. 

• Nedgang i værdien af tilvækst (værdien af udsætterkøer og –kvier) på 5,0 pct., sva-
rende til den forudsatte nedgang i prisen på slagtekreaturer. 

• Reduktion i værdien af nyfødte tyrekalve fra 850 kr. pr. stk. til 0 kr., jf. tabel 5.2, no-
te 3. 

• Reduktion i prisen ab landmand for foderkorn og kornlignende fodermidler på 2,5 
pct.  
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Tabel 5.2. Indtjening og omkostninger ved malkekvæghold med 100 årskøer og derover inklusive op-
dræt af kvier og produktion af grovfoder, kr. pr. ha grovfoder  

 
 2001  Efter reformen 
 
Produktionsværdi mv.: 
Mælk 31.047 27.011
Kvæg, ekskl. nyfødte tyrekalve 1.535 1.458
Nyfødte tyrekalve3) 640 0
Husdyrpræmier 260 0
Arealpræmier  1.324 0
Generelle tilskud 297 297
Produktionsværdi mv. i alt 35.103 28.766
 
Variable omkostninger: 
Oliekager og olieskrå mv.  1.500 1.500
Korn og kornlignende fodermidler 7.971 7.772
Rå- og hjælpestoffer samt tjeneste-
ydelser   8.240 8.240
Vedligeholdelse 2.019 2.019
Lejet arbejdskraft 3.013 3.013
Variable omkostninger i alt 22.743 22.544
Dækningsbidrag 12.360 6.222
 
Faste omkostninger: 
Familiens arbejdsvederlag 4.318 4.318
Afskrivninger og renter1) 5.460 5.460
Faste omkostninger i alt 9.778 9.778
Omkostninger i alt, ekskl. kvoterente, 
jordrente og ejendomsskatter  32.521 32.322
Nettoafkast til kvote og jord 2.582 -3.556
Heraf: 
Kvoterente2) 1.397 0
Jordrente 1.185 -3.556
 
1)   Se tabel 5.1, fodnote 1. 
2)   Fastsat til 4 pct. af kvotens markedsværdi, primo regnskabsåret. 
3)   I 2001 var prisen for tyrekalve af SDM ca. 1.000 kr. pr. stk. á 55 kg. svarende til ca. 850 kr. pr. nyfødt tyrekalv á 45 

kg, jf. Landbrugets Rådgivningscenter (2002b). Der fødes ca. 0,45 tyrekalve af tung race pr. årsko (jersey og tunge 
racer under ét), hvilket svarer til ca. 0,75 tyrekalv pr. ha grovfoder. Værdien af nyfødte tyrekalve kan derfor opgøres 
til ca. 640 kr. pr. ha grovfoder (0,75 * 850 = 638). Efter reformen forventes prisen på nyfødte tyrekalve at falde til et 
niveau omkring 0 kr. som følge af forringelse af økonomien ved produktion af ungtyre.  

 
Kilde: Fødevareøkonomisk Institut (2003). 
 
 
Ved opgørelsen af økonomien efter reformens implementering er der – ligesom for korn - 
ikke eksplicit taget højde for udviklingen i faktorpriser og produktivitet fra 2001 og frem til 
det tidspunktet - primo markedsåret 2008/09 – hvor reformen for mejeriprodukter vil være 
fuldt implementeret. Opgørelsen forudsætter derfor, at stigningen i faktorpriserne i den på-
gældende årrække opvejes af væksten i produktiviteten.   
 
Som det ses af tabellen, medfører reformen under de ovennævnte forudsætninger, at dæk-
ningsbidraget falder med godt 6.000 kr. pr. ha grovfoder - fra godt 12.000 kr. til godt 6.000 
kr. Desuden ses kvote- og jordrenten under ét at falde med samme beløb - fra ca. 2.600 kr. 
pr. ha til ca. –3.500 kr. pr. ha. Et så stort fald i den samlede kvote- og jordrente indebærer, at 
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kvoterenten forsvinder. Tilbage bliver et fald i jordrenten fra ca. 1.200 til ca. -3.500, svaren-
de til en nedgang på 4.700 kr. pr. ha. 
 
Til illustration af, hvilken betydning fastsættelsen af familiens arbejdsvederlag har for den 
beregnede jordrente kan nævnes, at en reduktion af vederlaget med 25 pct. (fra 128 kr. til 96 
kr. pr. time) forøger jordrenten med knap 1.100 kr. pr. ha. Tilsvarende indebærer en reduk-
tion af den reale kalkulationsrente fra 4 pct. til 2 pct. en forøgelse af jordrenten med ca. 
1.700 kr. før reformen og ca. 1.000 kr. efter reformen. Jordrenten fra malkekvæg/grov-
foderproduktionen - udtrykt i kr. pr. ha grovfoder – er således meget følsom over for de for-
udsætninger, der ligger til grund for fastsættelsen af familiens arbejdsvederlag samt rente-
omkostningerne. Det er dog værd at bemærke, at faldet i jordrenten som følge af reformen 
kun formindskes fra 4.700 kr. pr. ha til 4.000 kr. som resultat de ændrede forudsætninger.   
 
Størstedelen af nedgangen i indtjeningen fra malkekvæg/grovfoderproduktionen kan henfø-
res til faldet i værdien af mælkeproduktionen, men bortfaldet af hektarstøtten til helsæd og 
majs samt værdiforringelsen af tyrekalve medvirker også hertil. Den voldsomme nedgang i 
den produktionsbetingede indtjening hænger sammen med, at mælke/grovfoderproduk-
tionen modtager ganske store direkte tilskud i form af hektar- og husdyrpræmier, der ifølge 
reformen skal afkobles. Hertil kommer det endnu ikke indførte tilskud til mælkekvoten, som 
ligeledes afkobles.         
 
For malkekvæg/grovfoderproduktionen udviser dækningsbidraget en markant større ned-
gang end for kornproduktionen (ca. 6.100 pr. ha mod 2.700 kr.). Det samme gælder jordren-
ten, der for malkekvæg/grovfoderproduktionens vedkommende falder med 4.700 kr. pr. ha 
mod 2.600 kr. for kornproduktionens vedkommende. Disse nøgletal indikerer, at malke-
kvægholdets konkurrenceevne over for kornproduktionen forringes væsentlig som resultat 
af reformen, hvorfor mælkeproduktionen må forventes at falde, såfremt reformen virkelig-
gøres. 
 
Selv efter reformens fulde implementering er dækningsbidraget fra malkekvæg/grov-
foderproduktionen dog væsentlig større end dækningsbidraget fra kornproduktionen (6.222 
kr. pr. ha mod 1.481 kr.), hvilket medvirker til at begrænse nedgangen i malke-
kvæg/grovfoderproduktionen på kort sigt. Hertil kommer, at nedsættelsen af de institutionel-
le priser på mejeriprodukter strækker sig over en årrække (fra primo markedsåret 2004/05 til 
primo 2008/09), og det samme gælder derfor nedgangen i den produktionsbetingede indtje-
ning fra malkekvæg/grovfoderproduk-tionen. Dette forhold bidrager ligeledes, til at for-
mindske nedgangen i mælkeproduktionen på kort sigt.  
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Kvoteomkostningen  

Det fald i jordrenten fra malkekvæg/grovfoderproduktionen, der ifølge ovenstående opgø-
relse vil ske som resultatet af Midtvejsreformen, og hermed vurderingen af mælkeprodukti-
onens fremtidige muligheder bygger på en række forudsætninger – herunder fastsættelse af 
kvoteomkostningen. I nærværende notat er kvoterenten som nævnt fastsat til 4 pct. af kvo-
teværdien, og der er ikke foretaget afskrivninger på kvoten. Begrundelsen for det sidste er, 
at der blandt landbrugets rådgivere er en udbredt opfattelse af, at mælkeproducenterne for-
venter, at kvoten vil bevare sin reale værdi, eller at de vil få kompensation for faldet i kvo-
teværdien, hvis fx markedsordningen for mælk og oksekød skulle blive forringet.   
 
Da kvoteværdien og kvoterenten er positiv i udgangssituationen, vil mindre forringelser af 
økonomien i malkekvægholdet ikke medføre nogen nedgang i mælkeproduktionen. Så læn-
ge kvoterenten er positiv, er det kvoten, der bestemmer produktionens størrelse. Hvor meget 
fx mælkeprisen skal falde, før kvoten har mistet sin værdi, og produktionen ved yderligere 
prisfald begynder at falde, afhænger af kvoteomkostningen i form af kvoterente og eventuel 
kvoteafskrivning i udgangssituationen. 
 
Problemstillingen er illustreret i figur 5.1. Den samlede danske mælkekvote er angivet ved 
punktet a på x-aksen, prisen på mælk ab landmand ved punktet b på y-aksen og de margina-
le produktionsomkostninger – eksklusive kvoteomkostningen - ved en produktion svarende 
til kvoten ved punktet c på y-aksen. Som det fremgår, ligger de marginale produktionsom-
kostninger lidt under prisen på mælk. Forskellen udgøres af kvoteafkastet, der er identisk 
med kvoteomkostningen. En nedgang i prisen på mælk vil - som det ses – først medføre et 
fald i produktionen, når nedgangen i prisen er større end illustreret ved afstanden b-c.  
 
Primo 2001 udgjorde prisen på mælkekvoter 3,58 kr. pr. kg mælk, hvilket med den anvendte 
reale kalkulationsrente på 4 pct. svarer til en kvoteomkostning på godt 0,14 kr. pr. kg, når 
kvoten ikke afskrives. En nedgang i mælkeprisen på 0,14 kr. pr. kg, hvilket svarer til et fald 
på ca. 6 pct., vil derfor indebære, at kvoten har mistet sin værdi, og at produktionen ved 
yderligere prisfald begynder at falde.  
 
I en række analyser af EU’s landbrugspolitik er kvoteomkostningen fastsat til 16 pct. af 
kvoteværdien, idet der er regnet med en rente på 6 pct. og en fuldstændig afskrivning af 
kvoten i løbet af 8 år. Under disse forudsætninger skal prisen på mælk ab landmand falde 
med 0,57 kr. pr. kg, før produktionen begynder at falde (3,58 * 0,16 = 0,57). I forbindelse 
med vurderingen af Midtvejsreformens indflydelse på mælkeproduktionen i Danmark og de 



- 29 - 

øvrige EU-lande, spiller fastsættelsen af kvoteafkastet/kvoteomkostningen således en 
afgørende rolle. 
  
Figur 5.1. Prisen på mælk, de marginale produktionsomkostninger samt kvoteomkostningen i form af 

kvoterenten og eventuelle kvoteafskrivninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I FØI’s regnskabsstatistikker anvendes forskellige nøgletal – herunder lønningsevnen pr. ar-
bejdstime – med henblik på at belyse økonomien i landbrugsproduktionen. I malkekvæg-
brugene afhænger lønningsevnen pr. arbejdstime i væsentlig grad af, hvordan kvoteomkost-
ningen fastsættes, og dette nøgletal kan derfor give en indikation af, om kvoteomkostningen 
er fastsat på et nogenlunde realistisk niveau. En for lav fastsættelse af kvoteomkostningen, 
ville således afspejle sig i høj lønningsevne i malkekvægbrugene i forhold til plante- og svi-
nebrugene. I heltids-kvægbrugene har lønningsevnen ligget på 69 kr. pr. arbejdstime i gen-
nemsnit af de seneste 5 år (1997-2001) mod 72 kr. pr. time i heltids-plantebrug og 113 kr. 
pr. time i heltids-svinebrug. Lønningsevnen i kvægbrugene ligger således på omtrent samme 
niveau som i plantebrugene og på et væsentligt lavere niveau end i svinebrugene, hvilket ty-
der på, at kvoteomkostningen ikke er fastsat på et for lavt niveau i nærværende sammen-
hæng.  
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Grovfoderproduktionens sammensætning 

Siden hektarstøttens introduktion i 1993 er arealet med helsæd og majs vokset markant på 
bekostning af arealet med foderroer og græs, jf. omtalen i afsnit 2. En medvirkende årsag 
hertil er, at helsæd og majs får hektarstøtte, mens græs og foderroer ikke modtager støtte.  
 
Hektarstøtten til majs og helsæd virker som incitament til at forøge produktionen på bekost-
ning af græs og foderroer udover det niveau, der ville være driftsøkonomisk optimalt uden 
hektarstøtten. Resultatet er en forvridning af grovfoderproduktionens sammensætning med 
et dødvægtstab til følge. Afkoblingen af hektarstøtten vil eliminere forvridningen af grovfo-
derets sammensætning og således fjerne dødvægtstabet. Ved opgørelsen af indtjeningen fra 
malkekvæg/grovfoderproduktionen efter reformen er der ikke taget højde herfor. 
 
Problemstillingen er illustreret ved hjælp af et tænkt eksempel i figur 5.2. Eksemplet vedrø-
rer en bedrift, der både før og efter hektarstøttens afkobling har 50 ha med grovfoder, 
bestående af græs og helsæd. Den marginale jordrente – udtrykt i kr. pr. ha - ved produktion 
af helsæd henholdsvis før og efter afkoblingen er vist ved hjælp af de to kurver, der falder 
fra venstre til højre, mens den marginale jordrente ved produktion af græs er vist ved kur-
ven, der falder fra højre til venstre. Før afkoblingen er den optimale fordeling af arealet 
mellem de to afgrøder givet ved skæringspunktet g1, mens samme fordeling efter 
afkoblingen er givet ved skæringspunktet g2. Ved disse fordelinger er den marginale 
jordrente af samme størrelse for de to afgrøder. Som følge af afkoblingen forøges det 
optimale areal med græs på bekostning af arealet med helsæd. Før afkoblingen er den 
samlede jordrente ved produktion af de to afgrøder givet ved arealet c1, d, e, f, g1, c1, mens 
den efter afkoblingen er givet ved arealet c2, d, e, f, g2, c2. Det samlede arealtilskud er givet 
ved arealet c1, c2, h, g1, c1, mens forskellen mellem den samlede jordrente før og efter 
støttens afkobling er givet ved arealet c1, c2, g2, g1, c1. Nedgangen i jordrenten som følge af 
afkoblingen er således noget mindre end hektarstøtten. Forskellen, der består af det nævnte 
dødvægtstab, er givet ved arealet g2, h, g1. 
 
Det er vanskeligt at vurdere, i hvilket omfang afkoblingen vil ændre grovfoderets sammen-
sætning, og hermed også hvor store dødvægtstab der er tale om. Under visse forudsætninger 
– herunder at arealet med græs og foderroer vokser svarende til 20 pct. af det samlede grov-
foderareal på bekostning af arealet med helsæd og majs – kan dødvægtstabet opgøres til 250 
kr. pr. ha grovfoder (1 / 2 * 0,2 * 2.500 = 250). 
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Figur 5.2. Jordrente ved produktion af grovfoder før og efter støttens afkobling 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskelle mellem bedrifter 

Der er væsentlige forskelle mellem malkekvægbedrifter med hensyn til, i hvilket omfang re-
formen vil forringe produktionsøkonomien – bl.a. afhængig af grovfoderproduktionens 
sammensætning. I bedrifter, hvor grovfoderproduktionen udelukkende består af majs og 
helsæd, indebærer hektarstøtten umiddelbart en nedgang i jordrenten på omkring 2.400 kr. 
mere pr. ha end i bedrifter, hvor grovfoderet udelukkende består af græs og foderroer. Mal-
kekvægets konkurrenceevne over for salgsafgrøder forringes således navnlig i bedrifter, 
hvor grovfoderproduktionen primært består af majs og helsæd. Det må derfor forventes, at 
mælkeproduktionen i endnu større grad end hidtil bliver koncentreret i lokalområder, hvor 
græs har komparative fordele.    
 
Ovenstående opgørelse af konsekvenser for økonomien i malkekvægholdet bygger på en 
række forudsætninger, hvoraf nogle som omtalt er behæftet med usikkerhed. Dette gælder 
bl.a. forudsætningen om, at nedgangen i interventionsprisen på smør og skummetmælkspul-
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ver  på 26 pct. sammen med reformen i øvrigt vil resultere i en reduktion i mælkeprisen ab 
landmand på 13 pct. Selv om opgørelsen derfor skal tages med forbehold, kan der næppe 
herske tvivl om, at reformen i den skitserede udformning vil medføre en nedgang i mælke-
produktionen.  
 
Der skal i denne forbindelse erindres om, at implementeringen af Midtvejsreformen på 
mælkeområdet vil strække sig over en forholdsvis lang årrække. Ifølge forslaget skal ned-
sættelsen af interventionsprisen på smør og skummetmælk således påbegyndes med virk-
ning fra primo 2004/05 og afsluttes med virkning fra primo 2008/09. Udviklingen i produk-
tivitet og faktorpriser i den danske malkekvægsektor i denne årrække set i forhold til de øv-
rige EU-lande får derfor også betydning.   
 
 
Produktion af handyr fra malkekvæg 

Produktionen af handyr fra malkekvægholdet omfatter fortrinsvis ungtyre. Hertil kommer 
en vis produktion af slagtekalve og en ubetydelig produktion af stude. 
 
 
Ungtyre 

Tabel 5.3 indeholder en oversigt over indtjening og omkostninger ved produktion af handyr 
(fortrinsvis ungtyre) fra malkekvæg for bedrifter med en produktion på 100 handyr og der-
over. Som det ses, udgjorde dækningsbidraget 900 kr. pr. produceret ungtyr i 2001, mens 
nettooverskuddet efter afholdelse af samtlige omkostninger beløb sig til 15 kr. I 2001 var 
der således dækning for samtlige omkostninger – både variable og faste - ved produktion af 
ungtyre i de pågældende bedrifter taget under ét.  
 
Oplysningerne om økonomien efter reformen er fastsat med udgangspunkt i de tilsvarende 
oplysninger vedrørende 2001. I denne sammenhæng er det forudsat, at den direkte støtte i 
form af husdyrpræmier falder bort, at produktionsværdien formindskes med 5,0 pct., sva-
rende til den forudsatte nedgang i prisen på slagtekreaturer i forhold til 2001, samt at om-
kostningerne til foderkorn og kornlignende produktionsmidler falder med 2,5 pct. svarende 
til den forudsatte nedgang i prisen på foderkorn. Endelig forudsættes prisen på spæde tyre-
kalve at falde til et niveau omkring 0 kr. pr. stk., idet økonomien ved produktion af handyr 
forringes markant.  
 
Som resultat af reformen ses dækningsbidraget at falde med ca. 760 kr., fra 900 kr. til godt 
140 kr., mens nettooverskuddet falder med samme beløb, fra 15 kr. til omkring –750 kr. År-
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sagen til det voldsomme fald i nettooverskuddet er primært bortfaldet af de store husdyr-
præmier. Såfremt reformen virkeliggøres, må produktionen af ungtyre fra malkekvæghold 
forventes at falde markant. 
 
Tabel 5.3. Indtjening og omkostninger ved produktion af ungtyre i bedrifter med en produktion på 100 

ungtyre og derover. Kr. pr. produceret ungtyr.   
 
 2001 Efter reformen  
 
Produktionsværdi mv.: 
Produktionsværdi (brutto) 3.465 3.292
”Køb” af kalve2) 900 0
Husdyrpræmier 1.523 0
Generelle tilskud 30 30
Produktionsværdi mv. efter fradrag for 
”køb” af kalve  4.118 3.322
 
Variable omkostninger: 
Oliekager og olieskrå mv.  500 500
Korn og kornlignende fodermidler 1.567 1.528
Grovfoder 463 463
Rå- og hjælpestoffer samt tjeneste-
ydelser   

333 333

Vedligeholdelse 122 122
Lejet arbejdskraft 233 233
Variable omkostninger i alt 3.218 3.189
Dækningsbidrag   900 143
 
Faste omkostninger: 
Familiens arbejdsvederlag 516 516
Afskrivninger og renter1) 369 369
Faste omkostninger i alt 885 885
Omkostninger i alt  4.103 4.074
Nettooverskud 15 -752
 
1)   Se tabel 5.1, fodnote 1. 
2)   I 2001 er udgiften til ”indkøb” af nyfødte tyrekalve fastsat ud fra en pris på 850 kr. pr. stk., jf. tabel 5.2, note 3, under 

forudsætning af at et mindre antal kalve dør. Efter reformen forventes prisen på nyfødte tyrekalve at falde til et niveau 
omkring 0 kr. som følge af forringelse af økonomien ved produktion af ungtyre.      

 
Kilde: Fødevareøkonomisk Institut (2003). 
  
 
Fedekalve og stude 

Midtvejsreformen vil ændre konkurrenceforholdet mellem produktion af fedekalve, ungtyre 
og stude. Produktion af fedekalve begunstiges mere end produktion af ungtyre af det forven-
tede fald i prisen på spædkalve, idet forbruget af spædkalve er større i forhold til produkti-
onsomfanget i den førstnævnte produktion end i den sidstnævnte. Hertil kommer, at husdyr-
præmierne ligger på et relativt lavere niveau for fedekalve end for ungtyre, hvorfor disse 
præmiers bortfald forringer økonomien i kalveproduktionen væsentlig mindre end i ungty-
reproduktionen. Det kan derfor ikke afvises, at produktion af fedekalve kan blive rentabel.  
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For stude gælder, at denne produktionsgren – set i forhold til produktionen af ungtyre - be-
gunstiges af billiggørelsen af græsproduktionen. Det kan derfor ikke udelukkes, at produkti-
on af stude kan komme på tale – især i forbindelse med landskabspleje. 
 
 

Kødkvæg og grovfoderproduktion 

Tabel 5.4 indeholder en oversigt over indtjening og omkostninger ved kødkvæghold med 25 
ammekøer og derover med tilhørende opdræt af kvier samt produktion af handyr og grovfo-
der. Som det ses, udgjorde dækningsbidraget 1.673 kr. pr. ha grovfoder i 2001, mens jord-
renten beløb sig til –6.710 kr. pr. ha.  
 
Tabel 5.4. Indtjening og omkostninger ved kødkvæghold med 25 ammekøer og derover med tilhøren-

de opdræt af kvier samt produktion af handyr og grovfoder. Kr. pr. ha grovfoder 
 
  2001 Efter reformen  
 
Produktionsværdi mv.: 
Produktionsværdi 7.306 6.941
Husdyrpræmier 3.937 0
Arealpræmie 128 0
Generelle tilskud 277 277
Produktionsværdi i alt   11.648 7.218
 
Variable omkostninger: 
Oliekager og olieskrå mv.  400 400
Korn og kornlignende fodermidler 3.498 3.411
Rå- og hjælpestoffer samt tjeneste-
ydelser   3812 3812
Vedligeholdelse 983 983
Lejet arbejdskraft 1.282 1282
Variable omkostninger i alt 9.975 9.888
Dækningsbidrag 1.673 -2.670
 
Faste omkostninger: 
Familiens arbejdsvederlag 5.761 5.761
Afskrivninger og renter1) 2.622 2.622
Faste omkostninger i alt 8.383 8383
Omkostninger i alt, eksklusive jordren-
te og ejendomsskatter   18.358 18.271
Jordrente -6.710 -11.053
 
1)  Se tabel 5.1, fodnote 1.  
 
Kilde: Fødevareøkonomisk Institut (2003). 
  
 
Det virker umiddelbart overraskende, at produktionen opretholdes i betragtning af den me-
get lave jordrente. Den væsentligste forklaring er, at det drejer sig om mindre husdyrhold  (i 
gennemsnit 41 ammekøer), hvortil kommer, at kødkvæghold oftest er en hobbypræget akti-
vitet, hvor det er problematisk at anlægge snævre økonomiske betragtninger.  
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Oplysningerne om økonomien i kødkvæg/grovfoderproduktion efter reformen er fastsat med 
udgangspunkt i de tilsvarende oplysninger i 2001. Det er forudsat, at den direkte støtte i 
form af husdyr- og arealpræmier falder bort, at produktionsværdien formindskes med 5,0 
pct., svarende til den forudsatte nedgang i prisen på slagtekreaturer i forhold til 2001, samt 
at omkostningerne til foderkorn og kornlignende produktionsmidler falder med 2,5 pct. sva-
rende til den forudsatte nedgang i prisen på foderkorn.  
 
Som det fremgår, falder dækningsbidraget med godt 4.300 kr. pr. ha grovfoder – fra ca. 
1.670 kr. til –2.670 kr. Overskuddet falder med samme beløb, fra et niveau omkring –7.000 
kr. til et niveau omkring –11.000 kr. Såfremt reformen realiseres, forventes omfanget af 
kødkvægproduktionen at falde markant, idet ikke blot jordrenten, men også dækningsbidra-
get vil blive negativ. 
 
På grundlag af ovenstående foreløbige betragtninger er konklusionen, at produktionen af 
slagtekvæg vil falde markant som følge af reformen. Dog vil produktionen af udsætterkøer 
og kvier fra malkekvægholdet under alle omstændigheder blive opretholdt i et omfang sva-
rende til den fremtidige mælkeproduktion og hermed den fremtidige bestand af malkekøer. 
 
 
5.4 Andre husdyrgrene  

Andre husdyrgrene påvirkes kun marginalt af Midtvejsreformen. [Omtale heraf foreligger 
endnu ikke].     
 
 
 
6. Konklusion og afsluttende bemærkninger 

Hovedkonklusionen af nærværende notat vedrørende Midtvejsreformens konsekvenser for 
landbrugets økonomi, produktion og arealanvendelse er, at reformen - herunder især den di-
rekte støttes afkobling - vil indebære et markant fald i den produktionsbetingede jordrente 
fra salgsafgrøder samt en endnu større nedgang i jordrenten såvel fra malke-
kvæg/grovfoderproduktionen som fra kødkvæg/grovfoderproduktionen. Produktionen af 
ungtyre fra malkekvæghold vil næppe forblive rentabel, mens produktion af fedekalve og 
stude, der hidtil kun har haft et beskedent omfang, kan komme på tale. På denne baggrund 
forventes en mindre nedgang i produktionen af mælk samt et betragteligt fald i produktio-
nen af oksekød.  
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Forringelsen af malke- og kødkvægholdets konkurrenceevne over for produktionen af salgs-
afgrøder forventes at medføre en udvidelse af arealet med salgsafgrøder på bekostning af 
arealet med grovfoder – herunder helsæd og majs. Fremgangen i arealet med salgsafgrøder 
vil dog foruden af konkurrenceforholdet mellem produktionsgrenene afhænge af nedgangen 
i det samlede landbrugsareal, der forventes at blive lidt større end ellers som følge af refor-
men.    
 
Reformen vil medføre et fald i den produktionsbetingede jordrente af omtrent samme stør-
relse - omkring 2.500 kr. pr. ha - for alle reformafgrøder, primært som resultat af hektarstøt-
tens afkobling. Reformen vil derfor kun bidrage til beskedne forskydninger i det relative 
omfang af disse afgrøder. Det skal dog tilføjes, at priserne på reformafgrøder i EU er blevet 
stadig mere afhængige af verdensmarkedspriserne, der traditionelt udviser betydelige ud-
sving, hvorfor der bl.a. som følge heraf vil kunne forekomme ændringer i det relative om-
fang af disse afgrøder fra år til år.      
 
Som følge af reformen vil jordrenten fra braklagte arealer falde med omkring 2.500 kr. pr. 
ha. svarende til den hidtidige hektarstøtte. Det samme gælder imidlertid jordrenten før af-
koblet støtte fra reformafgrøder. Afkoblingen af hektarstøtten fra reformafgrøder og brak-
lagte arealer påvirker derfor ikke konkurrenceforholdet mellem disse alternativer, hvorfor 
reformen næppe heller medvirker til at forøge det braklagte areal på bekostning af reformaf-
grøder.  
 
Ifølge reformen bliver dyrkning af non-food afgrøder i stedet for braklægning ikke tilladt. 
Den forholdsvis beskedne produktion af non-food raps forventes derfor at falde markant, 
med mindre prisen på denne raps forbedres betragtelig, idet den foreslåede koblede støtte på 
335 kr. pr. ha til energiafgrøder langt fra kan opveje det forhold, at produktværdien af non-
food raps hidtil har været væsentlig lavere end af traditionel raps.    
 
Som følge af kornproduktionens dominerende position samt konkurrencen afgrøder imellem 
er jordrenten fra de forskellige landbrugsafgrøder primært bestemt af jordrenten fra korn – 
dog forudsat at arealet egner sig til dyrkning af korn. Selv om sukkerroer ikke er omfattet af 
reformen, vil jordrenten fra sukkerroer derfor falde med omkring 2.500 kr. pr. ha svarende 
til nedgangen i jordrenten fra korn, mens kvoterenten – udtrykt i kr. pr. ha – til gengæld vil 
vokse med samme beløb.  
 
Af det hidtidige tilskud til kartofler til melproduktion, der svarer til ca. 5.600 kr. pr. ha., skal 
halvdelen afkobles ifølge reformen. Afkoblingen medfører – alt andet lige – en reduktion af 



- 37 - 

kvoterenten med dette beløb, men denne reduktion opvejes stort set af den generelle ned-
gang i jordrenten i dansk landbrug på omkring 2.500 kr. Kvoterenten forbliver derfor om-
trent uændret, ligesom produktionen fortsat vil være bestemt af den samlede kvote.  
 
Som følge af konkurrencen afgrøderne imellem vil jordrenten fra andre afgrøder, dvs. spise- 
og læggekartofler samt gartneriprodukter, falde i nogenlunde samme omfang som ved pro-
duktion af korn og andre reformafgrøder. Der ydes ikke kompensation herfor.  
 
Det forhold, at der ydes hektarstøtte til majs og helsæd under den gældende ordning, men 
ikke til græs og foderroer, virker som økonomisk incitament til at forøge produktionen af de 
førstnævnte afgrøder på bekostning af de sidstnævnte. Hektarstøtten bidrager derfor til at 
forvride grovfoderproduktionens sammensætning med dødvægtstab til følge. Hektarstøttens 
afkobling vil eliminere forvridningen og hermed fjerne dødvægtstabet. Under nærmere be-
stemte forudsætninger kan dødvægtstabet opgøres til 250 kr. pr. ha grovfoder. 
 
Som følge af hektarstøttens afkobling forventes produktionen af græs at vinde terræn på be-
kostning af produktionen af helsæd. Produktionen af foderroer har været og er fortsat i til-
bagegang, og hektarstøttens afkobling vil næppe vende denne udvikling. Produktionen af 
majs udviser derimod en markant fremgang. Afkoblingen vil formodentlig stoppe fremgan-
gen, men næppe medføre et større fald. 
 
I de senere år har jord til brug ved dyrkning af reformafgrøder – herunder helsæd og majs - 
været et næsten omkostningsfrit produktionsmiddel, idet afgiften ved forpagtning af jord af 
gennemsnitskvalitet har ligget på nogenlunde samme niveau som hektarstøtten. For afgrøder 
uden hektarstøtte har omkostningen derimod udgjort omkring 2.500 kr. pr. ha for jord af 
gennemsnitskvalitet, svarende til forpagtningsafgiften. Hektarstøttens afkobling indebærer, 
at jorden ligeledes blive et omtrent omkostningsfrit produktionsmiddel ved produktion af 
ikke-reformafgrøder. Forklaringen er, at omkostningen udgøres af det afkast, som landman-
den mister ved ikke at anvende jorden til produktion af reformafgrøder, og dette afkast for-
mindskes med omkring 2.500 kr. pr. ha. 
 
Billiggørelsen af  landbrugsjord til brug ved produktion af ikke-reformafgrøder virker som 
tilskyndelse til at ekstensivere produktionen, dvs. anvende relativt mere jord og relativt 
mindre mængder af andre produktionsmidler, som fx handelsgødning og pesticider. De hid-
tidige erfaringer med omlægning fra prisstøtte til direkte støtte tyder imidlertid på, at sam-
mensætningen af faktorforbruget ved produktion af salgsafgrøder kun er lidt påvirkelig af 
ændringer i omkostningen vedrørende jord. Vedvarende græs til afgræsning afviger dog i 
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mange henseender fra anden planteproduktion – og hér vurderes reformen at indebære en 
ekstensivering i form af et mindre forbrug af gødning. Desuden vil vedvarende græs måske 
vinde terræn på bekostning af sædskiftegræs.  
 
Det skal også tilføjes, at dyrkning af græs – herunder ekstensiv græsproduktion - bliver me-
re attraktiv i forhold til ”frivillig” brak. Det sidste skyldes, at den gældende ordning giver 
hektarstøtte til brak, men ikke til græs, mens den nye afkoblede støtte er uafhængig af, om 
et givet areal braklægges eller anvendes til græs. 
 
Nærværende analyse af Midtvejsreformens konsekvenser for landbrugets økonomi, produk-
tion og arealanvendelse bygger på en række forudsætninger, hvoraf nogle er behæftet med 
usikkerhed, hvorfor de ovenstående konklusioner skal tages med et vist forbehold. 
 
Det skal endelig nævnes, at Midtvejsreformen næppe påvirker landbrugets samlede indkom-
ster i nævneværdigt omfang, idet forringelsen af indtjeningen fra selve produktionen formo-
dentlig opvejes af den nye afkoblede støtte. Degressionen indebærer ganske vist en mindre 
samlet støtte, men dette forhold opvejes af færre dødvægtstab i produktionen – tab der skyl-
des den hidtidige støttes produktionsforvridende virkninger. En nærmere analyse af refor-
mens indkomstmæssige konsekvenser falder imidlertid uden for nærværende notats rammer. 
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